
 

ஏழாம் வகுப்பு –சமூகவியல்-வரலாறு(2019-2020) 
அலகு-II வடஇந்தியப் புதிய அரசுகளின் ததாற்றம் (ஒரு மதிப்பெண்  ததர்வு) 

ெள்ளியின்  பெயர்:__________________________________________________________ 

மாணவர் பெயர்: ________________________________   தததி:____________________ 
I.தகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக. 

1. _____________________ என்ெது ராஜபுத்திர அரசுகளின் கூட்டளமப்ொல் ஆனது. 
2. அரசர் ராணா மாளவத்ளத பவற்றி பகாண்டதால் _________________________ எனும் 

பவற்றித்தூளண சித்தூரில் நிறுவினார். 
3. _____________________ அரசின் வழீ்ச்சி ொலர்கள் மற்றும் பசளக்கான்களின் 

எழுச்சிக்கு வித்திட்டது. 
4. அராெியர்கள் சிந்துப்ெகுதிளய______________ஆம் ஆண்டு ளகப்ெற்றினர். 
5. இந்தியாவில் இஸ்லாமியர்கள் காலக்கட்டம்_______________இல் பதாடங்கியது. 
6. ‘ராஜபுத்’ எனும் பசால் ________________ எனும் சமஸ்கிருத பசால்லிலிருந்து 

பெறப்ெட்டது. 
7. ராஜபுத்திரர்களுள் முக்கியமானவர்கள்______________________ ஆவர். 
8. ெந்ததல்கண்ட் ெகுதிளய ஆட்சி பசய்தவர்கள்___________________ஆவர். 
9. கி.ெி.1829-ஆம் ஆண்டில் 36 வளகயான ராசபுத்திரர்களின் பெயளர 

ெட்டியலிட்டவர்______________________ஆவர். 
10. கி.ெி.ஆறாம் நூற்றாண்டில்______________________என்ெவர் கூர்ஜர வம்சத்திற்கு 

அடிக்கல் நாட்டினார். 
11. ெிரதிகார அரசர்களுள் முதலாவது மற்றும் முக்கிய அரசர்____________________ஆவர்  

12. ொலர் அரசவம்சத்ளத உருவாக்கியவர்______________________ஆவர். 
13. தகாொலரின் மகன் ____________________ஆவர். 
14. __________________________என்ெவரால் விக்கிரமசீலா மடாலயம் கட்டப்ெட்டது. 
15. தருமொலரின் மகன்____________________ஆவர். 
16. “தர்மொலர், ததவொலர் ஆகிதயாரின் ஆட்சிக்காலங்கள் வங்காள வரலாற்றில் 

சிறப்பு மிக்க ஒளிரும் அத்தியாயங்கள்” என கூறியவர்___________________ஆவர். 
17. ______________________ஆம் ஆண்டில் முதலாம் மகிொலர் அரியளண ஏறினார். 
18. இரண்டாம் ொல வம்சத்ளதத் ததாற்றுவித்தவர்________________________ஆவர். 
19. கி.ெி._______முதல்_______வளரயிலான காலதம பசளகான்களின் காலம் 

என்கிதறாம். 
20. பசளகான் அரச வம்சத்ளத ததாற்றுவித்தவர்_______________________. 
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21. பசளகான் வம்சாவளியின் களடசி அரசர்_____________________________ஆவர். 
22. பசளகான் அரசர்களுள் தளலசிறந்த அரசர்_____________________பசளகான். 
23. முதல் தபரய்ன் தொர் நளடபெற்ற ஆண்டு_____________ 

24. இரண்டாம் தபரய்ன் தொர் நளடபெற்ற ஆண்டு_____________ 

25. முதலாம் தளரயின் தொரில் ெிரிதிவிராஜ் பசளக்கான் _______________________ளயத் 
ததாற்கடித்தார். 

26. இரண்டாம் தபரய்ன் தொரில் ெிரிதிவிராஜளனக் பகான்ற அரசர்_____________________ 

27. இராஜபுத்திர அரசளவயில் _____________________ ொணியிலான ஓவியங்கள் 
இடம்பெற்றிருந்தன. 

28. தில்வாரா தகாவிலானது ________________ குன்றின் மீது அளமந்துள்ளது. 
29. தஜாத்பூர் அருதக __________________ எனுமிடத்தில் ெதினாறு இந்து மற்றும் 

சமணக்தகாவில்கள் உள்ளன. 
30. காந்தர்யா தகாவில் ______________________________ எனுமிடத்தில் அளமந்துள்ளது. 
31. கஜரீாதகா வளாகத்தில் அளமந்துள்ள தகாவில்களின் எண்ணிக்ளக_________ ஆகும். 
32. அபுமளலயின் குன்றின் தமல் உள்ள சமணக்தகாவில்________________ நிற 

சலளவக் கற்கலால் கட்டப்ெட்டுள்ளது. 
33. ொலர்கள்_____________________பெளத்தத்ளதப் ெின்ெற்றினார்கள். 
34. _____________என்ெவர் விக்கிரமசீலா மடாலயத்தின் தளலவராக இருந்தார். 
35. ொலர்கள் அளமத்த களலப்ெள்ளியானது___________________என்று அளழக்கப்ெட்டது. 
36. ரக்சாெந்தன்(ராக்கி) எனும் கலாச்சாரத்ளத உருவாக்கியவர்கள்______________________ 

37. இஸ்லாமிய சமயமானது அராெியாவிலுள்ள ________________ இல் ததான்றியது 

38. இஸ்லாமிய மதத்திளன ததாற்றுவித்த இளறதூதர்________________________ஆவர். 
39. இஸ்லாமிய அரசு ஒதர நெரால் ஆளப்ெட்டால் அவ்வரசிளன_______________என்று 

அளழக்கப்ெட்டது. 
40. கஜினி மாமூது இந்தியாவின் மீது______________முளறப் ெளடபயடுத்தார். 
41. ஷாகியின் அரசர் பஜயொலர் _______________ஆண்டு ததாற்கடிப்ெட்டார். 
42. ___________ஆண்டு கஜினி மாமூது புனித நகரமான மதுராளவ பகாள்ளளயடித்தார். 
43. ___________ஆண்டு கஜினி மாமூது முதலாம் ெமீததவளரத் ததாற்கடித்தார். 
44. ___________ஆண்டில் கஜினி மாமூது மரணமளடந்தார். 
45. கஜினி மாமூது கி.ெி.1175ஆம் ஆண்டு ___________________ஐக் ளகப்ெற்றினார். 
46. கி.ெி.1191ஆம் ஆண்டு படல்லிக்கு அருதக________________எனும் இடத்தில் 

நளடபெற்றதால் முதலாம் தபரய்ன் தொர் என்று அளழக்கப்ெடுகிறது. 
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அலகு-II ேடஇந்தியப் புதிய அரசுகளின் வதாற்றம் (ேிடடகள்) 

 

 

1. ராஜபுதனம் 
2. பஜய ஸ்தம்ொ 
3. ெிரதிகாரர்கள் 
4. கி.ெி..712 
5. கி.ெி.1200 
6. ராஜ்புத்ரா 
7. சந்ததலர்கள் 
8. சந்ததலர்கள் 
9. தஜம்ஸ் டாட் 
10. ஹரிச்சந்திரா 
11. முதலாம் நாகப்ெட்டர் 
12. தகாொலர் 
13. தர்மொலர் 
14. தர்மொலர் 
15. ததவொலர் 
16. ஆர்.சி. மஜமீ்தார் 
17. கி.ெி.988 
18. முதலாம் மகிொலர் 
19. 956 முதல் 1192 
20. சிம்மராஜ் 
21. ெிருதிவிராஜ் பசளகான் 
22. ெிருதிவிராஜ் பசளகான் 
23. கி.ெி.1191 
24. கி.ெி.1192 
25. முகமது தகாரி 
26. ெிருதிவிராஜ் பசளகான் 
27. ராஜஸ்தானி 
28. அபு 
29. ஓசியான் 
30. மத்தியெிரததசம் 

 

31. 30 
32. பவண்ளம நிற 
33. மகாயான  
34. அதிசா 
35. ொலர்களின் களல (அல்லது) 

கிழக்கிந்திய களல 
36. ராஜபுத்திரர்கள் 
37. பமக்கா 
38. முகமது நெிகள் நாயகம் 
39. கலீஃெத் 
40. 17 
41. 1001 
42. 1018 
43. கி.ெி.1024 
44. கி.ெி.1030 
45. முல்தான் 
46. தபரய்ன் 
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